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Nilgås (Alopochen aegyptiaca)  

 

Videnskabeligt navn: Alopochen aegyptiaca 

Kaldenavn: Nilgås 

Status i Danmark: Invasiv12 

Omfattet af: EU-listen over invasive arter11 

 

Beskrivelse 

Nilgås har en broget fjerdragt og kan genkendes på dens 

tydelige mørkebrune øjenmaske. Den har en mørk plet på 

bugen og på oversiden af vingerne findes et stort, hvidt felt. 

Benene er lange og blegrøde. Den er ca. 70 cm lang, har et 

vingefang på 120 cm og vejer 1,5-2 kg1. 

Forvekslingsmuligheder 
Nilgås kan ikke forveksles med hjemmehørende gæs og 

ænder. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Nilgås stammer fra det sydlige Ægypten og det subsahariske Afrika2. Nilgås blev introduceret til 

Storbritannien i det 18. århundrede og i andre europæiske lande som for eksempel Belgien og 

Nederlandene i det 20. århundrede1, 2,3. Den blev introduceret som en prydfugl til parker og haver og har 

siden spredt sig til for eksempel Tyskland, Schweiz og Danmark4. I Vesteuropa var der i 2010 omkring 

30.000 ynglende par4. I 2000 blev det første ynglende par registreret i Danmark , og bestanden er siden 

vokset – særligt i Jylland2,5 men stadig kun 30-40 ynglepar, primært i ferskvandssøer og ofte i grusgrave6. 

Nilgåsen er nu almindelig, men fåtallig i Danmark8. Nilgås må reguleres hele året som skadevoldende vildt. 

I 2012-13 samt 2020-21 blev der årligt reguleret 125-273 nilgæs i Danmark9. 

 

Datagrundlag for artens invasive status i Danmark 
Vi benytter en skala fra 0-3 til at vurdere arterne i forhold til de seks parametre spredningspotentiale, 

levestedets bevarings- og naturværdi, påvirkningen på hjemmehørende arter, påvirkning på 

økosystemfunktioner’, økonomiske effekter og helbredseffekter. 0 svarer til ingen, 1 svarer til lav, 2 svarer 

til middel og 3 svarer til høj påvirkning. Kvaliteten af data, der ligger til grund for vurderingen, angives på 

en firetrins skala: meget sikker (empiriske, kvantitative data for arten), sikker (overvejende kvalitative 

data for arten), middel (udelukkende kvalitative data), usikker (få eller ingen data). 

 

 
Nilgås. Fotos: Colourbox 
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 Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- og 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystem-
funktioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Score 3 3 2 1 2 0 
Datakvalitet Meget sikker Sikker Meget sikker Meget sikker Meget sikker Middel 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for nilgås er vurderet til høj. I Storbritannien er 

bestanden af nilgås dog vokset relativt langsomt på trods af at den blev introduceret for mere end 300 år 

siden, men på det europæiske fastland er bestanden vokset hurtigt og undersøgelser viser, at der har 

været en årlig vækst på 28.2 % i perioden 1967-1999 i Holland4. 

 

Levestedets bevarings- og naturværdi: 3 (høj). Levestedets bevarings- og naturværdi for nilgås er 

vurderet til høj. Nilgåsen lever ved søer, på enge og ved lignende fugtige steder1. De største tætheder af 

hollandske ynglefugle er fundet ved ferskvand med omgivende græsområder og det vurderes at 

habitatanvendelsen er den samme året rundt 4. Der er ingen specifikke studier af disse forhold i Danmark. 

  

Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkning af hjemmehørende arter vurderes til 

middel. Nilgåsen udviser dominerende og aggressiv adfærd overfor andre fugle og kan forhindre 

hjemmehørende arter, særligt mindre arter som ænder og blishøns, i at etablere sig i områder med nilgæs. 

Nilgåsen kan hybridisere med canadagås, grågås og med ænder f.eks. gråand2. Selvom nilgåsen betragtes 

som aggressiv overfor andre fugle synes den stigende bestand af nilgås i Holland ikke at have haft nogen 

negativ effekt på hjemmehørende arter4. I en hollandsk risiko-analyse nævnes, at økologiske påvirkninger 

var svære at erkende, men også umulige at udelukke10, hvorfor vurderingen her sker på baggrund af 

forsigtighedsprincippet. 

 

Påvirkning af økosystemfunktioner: 1 (lav). Påvirkning af økosystemfunktioner er vurderet til lav. 
Større bestande af nilgæs kan forårsage eutrofiering2. 
 

Økonomiske effekter: 2 (middel). De økonomiske effekter for nilgås er vurderet til middel. Nilgåsen kan 
være til gene for landmænd da den lever af frø, korn, græs, skud af afgrøder (majs, hvede, havre og 
lucerne) 1,4. En hollandsk risikovurdering fastslog, at skader på landbrugsområder var målbare, hvilket 
krævede fortsat kraftig kontrol af bestanden4. 
 
Helbredseffekter: 1 (lav). Nilgås er vurderet at have lav effekt på human sundhed, bl.a. fordi arten kan 

være bærer af zoonoser, herunder fugleinfluenza. 
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